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  :אם עלה בדרך הים)( שם האנייה
  

  טרנסילבניה



 

  אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)(ציוני דרך: משפחה, סביבה, ילדות ולימודים, עבודה, חברות בארגון

  
היה לי אח גדול בעיר יאש הגדולה שברומניה, לאבא ברקו (דב) ואמא זנט (שיינא) לפני כבר  1934נולדתי בחודש פברואר 

במשפחה יעקב ואחריי נולדה אחותי "שלי". אבא היה סוחר, בבעלות הייתה חנות ליינות ומשקאות אלכוהול, ואימא הייתה 

ומצבנו הכלכלי היה  ן,ת למעמד הביניים אבא הרוויח מצויעקרת בית נפלאה, לא היה חסר לנו כלום, משפחתנו הייתה שייכ

היו יהודים, והקהילתיות בה הייתה מורגשת, הרבה מאוד ארגוני חסד שהיו מגנים על החלשים, העיר יאש כשלי ממנה  מצוין.

וכן בתי ספר יהודיים רבים, בנוסף למקומות בילוי ליהודים, ההרגשה הקהילתי הייתה מצוינת ובפרט אנחנו כמשפחה עם מעמד 

  גבוה חברתית.

  

ר הצרפתי היוקרתי " נוטרדם דסיון" בית ספר זה היה ידוע ברמת נכנסתי ללימודים בבית הספר, התקבלתי לבית הספ 6בגיל 

, ולצערי שבועיים אחרי שהתחלתי את שנת 1940לימודים גבוהה והמורות בהם היו נזירות, התחלתי ללמוד שם בשנת 

הזעם הלימודים בהתרגשות כל כך, החלה המלחמה, ואני כמו כל שאר היהודים בכל בתי הספר , נזרקנו מהלימודים שם, 

 ן, אך במשך הזמוהעצבות בתוכי היה גדול כל כך, אבי לא שקט על שמריו ומיד רשם אותי לבית ספר יהודי מקומי " קולטורה"

העירייה המקומית לא נתנה רשיון לקיים את בתי הספר במבנים הרגילים שלהם ואולצנו ללמוד בבתי כנסיות, אני כילד נהניתי 

שבשבת לא למדנו וכן ביום ראשון כמו כל הגויים האחרים, כך שהלימודים התקיימו חמשה ואהבתי ללמוד בבתי כנסיות מאחר 

  ימים בשבוע, אהבתי את החופש.

  

החלו הגרמנים להיכנס רגלית לעיר תוך כדי הפצצות מאסיביות של האנגלים והרוסים, העיר הופצצה  1940לקראת סוף שנת 

היא הייתה שנאלצנו להתחבא מההפצצות במרתף של בית השכנה, מקום גם מהגרמנים שנכנסו רגלית וגם מבעלות הברית , 

חרבו ונהרסו, זכור לי שראיתי סוס שעף מהדף  מיםפצצות היו חזקות מאוד, רחובות שלמחביאה עודפים של מזון, הה

  ההפצצות לקומה שניה של בניין.

  

ים, והחלו לרדות בנו, כשהייתי הולך ברחוב עם כיבוש העיר ע"י הגרמנים , החלו הכוחות הרומנים לשתף פעולה עם הגרמנ

, הוחלו עלינו החוקים הקשוחים של הגרמנים אולצנו לענוד טלאי 7הייתי חוטף מכות מהתושבים המקומיים, הייתי רק ילד בן 

צהוב, היה אסור עלינו להסתובב ברחובות לאחר שעה מסוימת בערב, וכן היה אסור לצאת אל השוק לפני שעה מסויימת 

ר, כך שהשוק כבר היה ריק מסחורה כשהגענו לקניות, נאסר עלינו לקנות בחנויות שונות, וכן נאסר ליהודי להחזיק עסק בבוק

משלו, לכן אבי שבבעלותו חנות גדולה של יינות ואלכוהול , נאלץ להעבירו על שמו של גוי ואבי היה כביכול העובד של אותו גוי 

  שנהפך להיות מעסיקו.

  

הכוחות הרומנים הפעילו אזעקה חזקה , בעקבות זו רצו היהודים למחבואם הרגיל לשעת מצוקה ,  1942 לקראת תחילת שנת

, כשהם מקבצים את כולם בתחנת המשטרה 16או אז עברו הכוחות הרומנים בין המרתפים והוציאו משם כל גבר מעל גיל 

וסף הם החלו להרביץ לגברים נוספים, לאחר מכן המרכזית של יאש, שם החלו לירות ללא אבחנה ,כך חיסלו גברים רבים, בנ

הם העלו את כל הגברים לרכבת משא סגורה , סגרו אותה הרמטית ללא מים ואוכל , כאשר הרכבות האלו נסעו הלוך ושוב ללא 

ים כל מטרה, הימים היו ימי קיץ חמים במיוחד, אנשים שהיו ללא אוכל ושתיה החלו לשתות שתן של אנשים אחרים, אנשים רב

השתגעו, ולאט לאט רבים מהם מתו בייסורים נוראיים, רכבות אלו נקראו "רכבות המוות" סבי ודודי נפטרו באותה רכבת, אדם 

התחנות הציץ מבין הדפנות וביקש מאחד הרומנים במקום לתת לו שעון שהיה על ידו בתמורה  תעל הרכבת , באח השהי

יד הצליח לשרוד את הנסיעה הזו, אך מנפט, לשמחתי אבי ניצל מהרכבת ו לקצת שתיה, הלה לקח את השעון והביא לו לשתות

עם הגיעו הביתה מהנסיעה הקשה ההיא, לקחו אותו הרומנים לעבוד בעבודת כפיה במחנה עבודה, אמא שנשארה איתנו כל 

  רו ללא פת לחם.העת לבד ונאלצה לפרנס אותנו המשיכה להפעיל את החנות כך שהייתה לנו קצת פרנסה ולא כאחרים שנשא

אך גם כשחזר הביתה נאלץ לעבוד בצבא הרומני שם קראו לו מעת לעת לעבודות אבא שהה במחנה העבודה שלושה חודשים, 

בצבא הרומני, כפיה קשות, אבא הלך לצבעי מוסמך וידוע והחל ללמוד עבודות צביעה, ואז החלו לבקש ממנו עבודות צביעה 

  .עבודה קלה יותר

  



 

והתרבו השמועות על סלקציה מתקרבת, ועל כך שיהודים רבים מובלים למחנה הריכוז טרנסיסטריה, אבא תפר  בנתיים הלכו

לכל ילד תרמיל קטן ובו דברים אישיים כשבצד התרמיל הוא תפר בפינה פתק קטן עם רשימת קרובי המשפחה מעבר לים, 

  אבא רצה שמי שישרוד יהיה לו לאן לפנות.

  

  נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 
זהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים במסתור או ב(ציוני דרך: מעצר וגירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, 

האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי  ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים, השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה,
   ):ועצותמבכפייה, פינוי/אווקואציה למרכז ברית הלהצלתך; בריחה/הגירה  באופן משמעותיסייע 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
   (ציוני דרך: השחרור וחזרה הביתה, חיים אחרי המלחמה, בריחה, העפלה/ עליה):

  
החלו להפציץ את העיר בהפצצות כבידות על מנת להבריח את  בבוקר , הרוסים 10נכנסו הכוחות הרוסים בשעה  1944בשנת 

הגרמנים, דוד שלי שהה באותה עת בשוק המקומי, כשהרוסים הפציצו גם את השוק, הוא נפגע בפיצוץ ונשרף כולו, נאלצו 

  נו.שה לו לוויה קטנה בגינת הבית אצללזהות אותו ע"י השיניים, אבא ע

  

כשהרוסים נכנסו לעיר הם החלו לאפשר חיים ק בעיר עד שהגרמנים עזבו את העיר, במשך חודש ימים הפציצו הרוסים כל חל

יותר של היהודים, לחזור לעבודה ולמסחר, הרוסים לא קיבלו באהבה סוחרים, הם דגלו בשיטה שאדם צריך לעמול  םנורמליי

עונים והם היו בוזזים שעונים סחר, ולכן אבי כסוחר לא קיבל יחס טוב, בנוסף הרוסים אהבו מאוד שמביגיע כפיו ולא מ

והתחלתי ללמוד בבית ספר ממלכתי מקומי,  11מהתושבים המקומיים, אך החיים חזרו קצת לנורמליות, אני הייתי כבר בן 

 4שנות לימוד היה מבחן גדול כדי להתקדם להמשך ואני נאלצתי לעשות מבחן של  4ברומניה התיכון היה מתחלק בכך שכל 

תי בבית ספר, נרשמתי גם לתנועת הנוער בני עקיבא , אך הרוסים סגרו את זה , לאחר מכן הלכתי שנים למרות שלא היי

  לשומר הצעיר אך עם הזמן הרוסים סגרו את כל תנועות הנוער כך שנשארנו ללא כל תנועה קהילתית מגבשת.

  

ד שאבא שיחד כמה פקידים התחלנו להגיש אין ספור בקשות כדי לעלות לארץ ישראל אך סורבנו בכולם, ע 1950בשנת 

בהרבה מאוד כסף וכן נאלצנו לוותר על האזרחות הרומנית שלנו, לאחר כל זה קיבלנו את האישורים הדרושים כדי לעזוב את 

  רומניה ולעלות לישראל, בסוף עלינו על האונייה טרנסילבניה והפלגנו לישראל.

  

  נא ספר/י על חייך  בארץ
  תעסוקה, שירות צבאי, פעילות ציבורית או תרבותית, משפחה/ דורות המשך וכו'):(ציוני דרך: לימודים/ 

  
,  , נתנו לנו לבחור בין מעבר לעיר קריית שמונה או למעברת הר טוב הקרובה לבית שמשהגענו לשער העלייה אשר בחיפה

יד כשהגעתי למעברה . מרת בצריפין שהיה קרוב להר טובעברנו למעברת הר טוב בהמלצת אחד הדודים שלנו אשר שי

התחלתי לעבוד במלט שמשון מפעל מלא הנקרא היום "נשר" , שם חיפשו באותו זמן ילדים שידעו לטפס על הדודים ללא 

  סולמות, אני השתדלתי לעמוד במשימה ונתקבלתי לעבודה שם.

  



 

 את אשתי שגם עלתה איתנו התגייסתי לצה"ל, שירתתי במודיעין כשנתיים וחצי, בזמן שירותי בצבא פגשתי 2012בדצמבר 

כשסיימתי את הצבא חיפשתי שוב עבודה הגעתי  באותה אונייה ואף התגוררה בסמיכות למקום מגוריי במעברת הר טוב.

ללשכת העבודה ושם צעק עליי הפקיד מדוע אני בא לחפש עבודה הרי אין עבודות כלל בשוק, כשראיתי את המצב חזרתי 

לאחר מכן הגשתי מועמדות למכרז של  ברצף כעשר שנים עד שהמפעל פשט את הרגל.לעבוד במפעל המלט  שם עבדתי 

תקבלתי , עבדתי בעבודה זו כשלוש שנים והתפטרתי , לא יכולתי לעמוד בנטל של העבודה לא היה לי העמידר בבית שמש ו

בנים אחד ברמת הגולן ואחד  2י היום יש ל . לאחר מכן עבדתי במפעל מנועי בית שמש שמונה עשר שנים.יום ולא היה לי לילה

  ברעננה וחמש נכדים.
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